
 
 
 

 
 

 

 

 

 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีษะเกษ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิกา 

สุวิชา โน ภวํ โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ 



 
 

พระบรมราโชวาท 

 “...หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและให้สำเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้นจะทำอย่างไรก็

ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวาย

ศึกษาตั้งแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจอย่างนี้จะได้

รักเรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่น อดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้

รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้งนั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่ที่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่

จะทำตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดี มีความอ่อนน้อม เคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจ

ต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูก

ทั้งศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้ ความดีทุกอย่างให้โดยความเต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม 

จึงขอให้จำไว้และพยายามปฏิบัติให้ได้ทุกคน...” 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คำนำ 

 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เล่มนี้ 

จัดทำขึ้นเพื่อประสานความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ คำชี้แจง ข้อมูล 

ตลอดจนแนวปฏิบัติของโรงเรียน นักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประสบความสำเร็จในการศึกษา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองทีด่ีของประเทศชาติ 

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า คู ่มือนักเรียนเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู ้ปกครองและ                        

ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

         

 

                                        นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

พระบรมราโชวาท ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ   ค 
กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน  1 
กำหนดการเวลาเรียนประจำวัน  1 
ข้อมูลทั่วไป 2 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3 
โครงสร้างเวลาเรียน 4 
โครงสร้างหลักสูตร 7 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 13 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 18 
ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 18 
ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2563 22 
ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563 26 
ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. 2563 27 
แบบใบลาของนักเรียน 28 
หนังสือทัณฑ์บน 29 
หนังสือสัญญาควบคุมความประพฤตินักเรียน  30 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 31 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 32 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 
วันเปิดภาคเรียน  1 กรกฎาคม 2563 ถึง  

13 พฤศจิกายน 2563 
วันปิดภาคเรียน 14 – 30  พฤศจิกายน  2563  

ภาคเรียนที่ 2 

วันเปิดภาคเรียน 1 ธันวาคม 2563- ถึง  
9 เมษายน 2564  

วันปิดภาคเรียน   10 เมษายน  2564 ถึง 
16 พฤษภาคม 2564 

 

กำหนดการเวลาเรียนประจำวัน 

เวลา คาบเรียน กิจกรรม 

08.00-08.10 น. - นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

08.10-08.40 น. - ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ กิจกรรมโฮมรูม 

08.40-09.30 น. คาบท่ี 1 การเรียนการสอน 

09.30-10.20 น. คาบท่ี 2 การเรียนการสอน 

10.20-11.10 น. คาบท่ี 3 การเรียนการสอน 

11.10-12.00 น. คาบท่ี 4 การเรียนการสอน 

12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.50 น. คาบท่ี 5 การเรียนการสอน 

13.50-14.40 น. คาบท่ี 6 การเรียนการสอน 

14.40-15.30 น. คาบท่ี 7 การเรียนการสอน 

15.30-16.20 น. คาบท่ี 8 ซ่อมเสริม 

 

 



 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 126 บ้านหนองแฮด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณยี์ 

33230 ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุห์ ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25  

กิโลเมตร  

การติดต่อ   

Facebook      http://www.facebook.com/npkschool28 

Website          www.nonpekwittayakom.ac.th/ 

อักษรย่อ น.พ.ค 

ตราโรงเรียน    

 

ปรัชญาโรงเรียน  สุวิชาโน ภวํ โหติ       ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ                        

คำขวัญ  รู้หน้าที่ มวีินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง 

สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน-ชมพู  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นลำดวน  

อัตลักษณ์  ยิ้มง่าย  ไหว้เป็น  เห็นทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย  

เอกลักษณ์     รักษ์สิ่งแวดลอม  เพียบพร้อมคุณธรรม 

หลักสูตร          โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

 

 

 

 

 



 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
บุคลากร  
1. นางกมลพรรณ คำขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. นางวิรัชพัชร เลิศจิราพัฒน์      ครูชำนาญการพิเศษ         งานวิจัยทางการศึกษา 

3. นางนิภา จันทร์ละออ      ครูชำนาญการพิเศษ       งานหลักสูตรสถานศึกษา 

4. นางวรรณา สาระ       ครูชำนาญการพิเศษ      งานแนะแนวการศึกษา 

5. นางสุภาพ สุทธิสน  ครูชำนาญการพิเศษ       งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

6. นายอลงกรณ์ อาษา  คร ู   งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

7. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๒๔๐ 

(๖ นก.) 
     วิทยาศาสตร์ ๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 

( ๔ นก.) 
๓๐๐ 

(๗.๕ นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

๑๒๐ 
(๔ นก.) 

๑๒๐ 
(๔ นก.) 

๑๒๐ 
(๔ นก.) 

๓๒๐ 
(๘ นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

    การงานอาชีพ ๔๐ 
(๑ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๖๐ 
(๑.๕ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๑,๖๔๐ 
(๔๑ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัด เพิ่มเติม  ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น   

ปีละไมน่้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
รวม ๓  ปี  ไม่น้อยกว่า 
๓,๖๐๐ ชั่วโมง 

 



 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สัดส่วนเวลาเรียน 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

๑.สาระการเรียนรู้พื้นฐาน (๖๖ นก)  เทอม ๑ เทอม ๒  เทอม ๑ เทอม ๒  เทอม ๑ เทอม ๒ 
๑. ภาษาไทย ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) 
๒. คณิตศาสตร์ ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐(๔) ๘๐(๔) ๘๐(๔) ๘๐(๔) ๘๐(๔) ๘๐(๔) 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) 

- ประวัติศาสตร์ ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
๖. ศิลปะ ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
๗. การงานอาชีพ ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) 

รวม ๘ กลุ่มสาระ ๔๔๐ 
(๑๑) 

๔๔๐
(๑๑) 

๔๔๐
(๑๑) 

๔๔๐
(๑๑) 

๔๔๐
(๑๑) 

๔๔๐
(๑๑) 

๒.สาระเพิ่มเติม(ไม่เกิน ๑๕ นก.) ๕๐ 
(๒.๕) 

๕๐ 
(๒.๕) 

๕๐ 
(๒.๕) 

๕๐ 
(๒.๕) 

๕๐ 
(๒.๕) 

๕๐ 
(๒.๕) 

๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) ๖๐(๓) 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนารี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชุมนุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๗ ๘ ๗ ๘ ๗ ๘ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๖๐๐

(๓๐) 
๖๐๐
(๓๐) 

๖๐๐
(๓๐) 

๖๐๐
(๓๐) 

๖๐๐
(๓๐) 

๖๐๐
(๓๐) 

รวมชั่วโมงเรียน (รายปี) ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 
 
 
 

 



 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สัดส่วนเวลาเรียน 
ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๑.สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ( ๔๑ นก.)  เทอม ๑ เทอม ๒  เทอม ๑ เทอม ๒  เทอม ๑ เทอม ๒ 
๑. ภาษาไทย ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
๒. คณิตศาสตร์ ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔๐(๑๒)   ๒๐(๑)  ๒๐(๑)   ๒๐(๑) - - 
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
   - ประวัติศาสตร์ ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑)  -  - 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) 
๖. ศิลปะ ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) 
๗. การงานอาชีพ ๒๐(๑) ๒๐(๑) ๒๐(๑) - - - 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) ๔๐(๒) 
รวมเวลาเรียนสาระพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระ ๔๘๐ 

(๒๔) 
๒๖๐
(๑๓) 

๒๖๐ 
(๑๓) 

๒๔๐
(๑๒) 

๒๐๐
(๑๐) 

๒๐๐
(๑๐) 

รวม ๘ กลุ่มสาระ   ๑๒ ๖.๕ ๖.๕ ๖.๐ ๕.๐ ๕.๐ 
๒.สาระเพิ่มเติม ( ๔๕ นก.) ๓.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๘.๐ ๗.๕ ๙.๐ 
รวมเวลาเรียนสาระเพิ่มเติม  ๘ กลุ่มสาระ ๑๒๐ 

 (๖) 
๓๒๐
(๑๖) 

๓๒๐
(๑๖) 

๓๒๐
(๑๖) 

๓๐๐
(๑๕) 

๓๖๐
(๑๘) 

๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
กิจกรรมแนะแนว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนารี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
ชุมนุม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๖๑๐ ๖๕๐ ๖๓๐ ๖๕๐ ๖๑๐ ๖๕๐ 
รวมชั่วโมงเรียน (รายปี) ๑,๓๐๐ ๑,๒๖๐ ๑,๓๐๐ 

 
 
 
 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรยีนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชั่วโมง 
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย๑ ๑.๕ ๓ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์   ๐.๕ ๑ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ ๑ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 
ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 
ง๒๑๑๐๑ การงานอาชพี ๐.๕ ๑ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๐.๕ ๑ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง 

วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ 
ว๒๑๒๐๑  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๐.๕ ๑ ว๒๑๒๐๒  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๐.๕ ๑ 
ส๒๑๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง   ๐.๕ ๑ ส๒๑๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง   ๐.๕ ๑ 
ส๒๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ ส๒๑๒๐๒ การป้องกนัการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ 
วิชาเพิ่มเติมเลือก   วิชาเพิ่มเติมเลือก 
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีน  ๑.๐ ๑ จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีน   ๑.๐ ๑ 
พ๒๑๒๐๑ ฟุตบอล ๑.๐ ๒ พ๒๑๒๐๒ ตะกร้อ ๑.๐ ๒ 
ง๒๑๒๔๑ การปลูกพืชผักสวนครัว ๑.๐ ๒ ศ๒๑๒๐๒ ความถนัดทางวิชาดนตรี  ๑.๐ ๒ 
ง๒๑๒๖๑ ช่างเขียนแบบ ๑.๐ ๒ ง๒๑๒๔๒ การปลูกไม้ดอกประดับ ๑.๐ ๒ 
ศ๒๑๒๐๑ ความถนัดทางวิชาดนตรี  ๑.๐ ๒ ง๒๑๒๖๒ ช่างผลิตภณัฑโ์ลหะ ๑.๐ ๒ 
ศ๒๑๒๐๓ ความถนัดทางวิชาทัศนศิลป์  ๑.๐ ๒ ศ๒๑๒๐๔ ความถนัดทางวิชาทัศนศิลป์  ๑.๐ ๒ 

เลือกเรียนรวม ๓.๐ ๑๐๐ เลือกเรียนรวม ๓.๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนาร ี - ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนาร ี - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๗ กิจกรรมสารธารณะประโยชน์ - ๘ 
รวม - ๖๗ รวม - ๖๘ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๓.๕ ๖๐๘ จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๓.๕ ๖๐๘ 

 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที ่๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที ่๒ 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง 
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย๑ ๑.๕ ๓ 

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ 

ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ 

ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๑ ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ 

พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 

ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 

ง๒๒๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑ ง๒๑๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ 

อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง 
วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
ส๒๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง  ๐.๕ ๑ ส๒๒๒๓๔ หน้าที่พลเมือง  ๐.๕ ๑ 

จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน  ๐.๕ ๑ จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีน  ๐.๕ ๑ 
ง๒๒๒๐๑ ระบบสารสนเทศ   ๐.๕ ๑ ง๒๒๒๐๒ การสร้างการ์ตูน(Animation)  ๐.๕ ๑ 

ส๒๒๒๐๓ การป้องกันการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ ส๒๒๒๐๔ การป้องกันการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ 
    IS๒๒๒๐๑ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ ๑.๐ ๒ 

วิชาเพิ่มเติมเลือก วิชาเพิ่มเติมเลือก 
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   ๑.๐ ๒ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๐ ๒ 

ว๒๒๒๐๑ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๑.๐ ๒ ว๒๒๒๐๒ วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา  ๑.๐ ๒ 

พ๒๒๒๐๑ วอลเลย์บอล ๑.๐ ๒ พ๒๒๒๐๒ บาสเกตบอล ๑.๐ ๒ 

ง๒๒๒๔๓ การปลูกไม้ประดับ ๑.๐ ๒ ศ๒๒๒๐๒ เพิ่มเติมดนตรี  ๑.๐ ๒ 

ง๒๒๒๖๓ ช่างเช่ือมไฟฟ้า ๑.๐ ๒ ง๒๒๒๔๔ การปลูกไม้ผลทั่วไป ๑.๐ ๒ 

อ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษอา่นเขียน  ๑.๐ ๒ ง๒๒๒๖๔ ช่างเดินสายไฟในบ้าน ๑.๐ ๒ 

    อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษอา่นเขียน  ๑.๐ ๒ 

เลือกเรียนรวม ๓.๐ ๑๒๐ เลือกเรียนรวม ๔.๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/กจิกรรมเนตรนารี - ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ/กจิกรรมเนตรนารี - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๗ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๘ 
รวม - ๖๗ รวม  - ๖๘ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๔.๐ ๖๒๗ จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรยีน ๑๕.๐ ๖๖๘ 

 

 

 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. ชั่วโมง 
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๕ ๓ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์  ๒.๐ ๔ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา  ๑.๕ ๓ 
ส๒๓๓๐๓  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ ส๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ ๒ 
ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ ๑.๐ ๒ 
ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ ง๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ 
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ ๓ 

รวม ๑๑ ๔๔๐ รวม ๑๑ ๔๔๐ 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง 

วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
ส๒๓๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง  ๐.๕ ๑ ส๒๓๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง  ๐.๕ ๑ 
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีน   ๐.๕ ๑ จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีน   ๐.๕ ๑ 
ง๒๓๒๐๙ คอมพิวเตอร์กราฟิก ๐.๕ ๒ ง๒๓๒๐๒ โปรแกรมตาราง ๐.๕ ๑ 
ส๒๓๒๐๕ การป้องกันการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ ส๒๓๒๐๖ การป้องกนัการทุจริตศึกษา ๐.๕ ๑ 

IS๒๓๒๐๒ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๒ IS๒๓๒๐๓ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๒ 

วิชาเพิ่มเติมเลือก ค๒๓๒๐๔ เพิ่มเตมิคณติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ ๒ ว๒๓๒๐๗ เพิ่มเตมิวิทยาศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 
ว๒๓๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑.๐ ๒ ส๒๓๒๓๗ เพิ่มเตมิภาษาไทย ๐.๕ ๑ 
พ๒๓๒๐๑ มวยไทย ๑.๐ ๒ อ๒๓๒๐๖ เพิ่มเตมิภาษาตา่งประเทศ ๐.๕ ๑ 
ง๒๓๒๔๕ การผลิตปุ๋ยอินทรยี ์ ๑.๐ ๒ IS๒๒๒๐๓ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ ๑.๐ ๒ 

ง๒๓๒๖๕ โครงงานช่างเชื่อมไฟฟ้า ๑.๐ ๒     
อ๒๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษฟังพูด  ๑.๐ ๒     
IS๒๒๒๐๒ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๑.๐ ๒     

เลือกเรียนรวม ๓.๐ ๑๒๐ เลือกเรียนรวม ๔.๐ ๑๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนาร ี - ๒๐ กิจกรรมลูกเสือ/กิจกรรมเนตรนาร ี - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๗ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๘ 
รวม - ๖๗ รวม - ๖๘ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๔.๐ ๖๒๗ จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๕.๐ ๖๖๘ 



 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง 
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ๑.๕ ๓ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ (เคมี) ๑.๕ ๓ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๑ 
ว๓๑๑๐๓ วิทยาศาสตร์ (ชวีวิทยา) ๑.๕ ๓ พ๓๑๑๐๒ สุขศกึษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑ 
ว๓๑๑๐๔ วิทยาศาสตร์ (โลกดวงดาว) ๑.๐ ๒ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
ว๓๑๑๐๕ การออกแบบเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ ว๓๒๑๐๖ การออกแบบเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๐.๕ ๑ 
ส๓๑๑๐๓ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๑ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑     
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑     
ง๓๑๑๐๑ การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๐.๕ ๑     
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒     

รวม ๑๒.๐ ๔๘๐ รวม ๖.๕ ๒๖๐ 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง 

วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
ส๓๑๒๓๑ หน้าที่พลเมือง   ๐.๕ ๑ ส๓๑๒๓๒ หน้าที่พลเมือง   ๐.๕ ๑ 
อ๓๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ อ๓๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ 
ท๓๑๒๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ ท๓๑๒๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ ๑ 
ว๓๑๒๐๑ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ๐.๕ ๑ ว๓๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ 
ส๓๑๒๐๑ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ ส๓๑๒๐๒ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ 

วิชาเพิ่มเติมเลือก วิชาเพิ่มเติมเลือก 
จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน    ๑.๐ ๒ จ๓๑๒๐๒ ภาษาจีน    ๑.๐ ๒ 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ ๓ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๓ 
พ๓๑๒๐๑ แบดมินตัน ๑.๐ ๒ ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑.๕ ๓ 
ง๓๑๒๖๑ ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ๑.๐ ๒ ค๓๑๒๒๑ เคมี  ๑.๕ ๓ 
ศ๓๑๒๐๓ แขนงดนตรี  ๑.๐ ๒ ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยา  ๑.๕ ๓ 
ง๓๑๒๔๑ การปลูกพืชผกัทั่วไป ๑.๐ ๒ ว๓๑๒๘๑ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ๑.๐ ๒ 
ศ๓๑๒๐๑ แขนงศิลปกรรม  ๑.๐ ๒ พ๓๑๒๐๒ แฮนด์บอล ๑.๐ ๒ 

    ศ๓๑๒๐๑ วาดเส้น ๑.๐ ๒ 
    ง๓๑๒๔๒ การปลูกพืชสมุนไพร ๑.๐ ๒ 
    ง๓๑๒๖๑ ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย ๑.๐ ๒ 
    ศ๓๑๒๐๔ แขนงดนตรี  ๑.๐ ๒ 

เลือกเรียนรวม ๓-๓.๕ ๑๒๐-
๑๔๐ 

เลือกเรียนรวม ๘ ๓๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ - ๒๐  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 



 
 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ 
รวม - ๗๐ รวม  - ๗๐ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๓.๕-

๑๔ 
๖๑๐-
๖๓๐ 

จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรยีน ๑๔.๕ ๖๕๐ 

 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ช่ัวโมง รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ช่ัวโมง 

ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร ์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์  ๑.๐ ๒ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๐.๕ ๑ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร ์ ๐.๕ ๑ 
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๐.๕ ๑     
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 

รวม ๖.๕ ๒๖๐ รวม ๖.๐ ๒๔๐ 
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. ชั่วโมง 

วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
ส๓๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง    ๐.๕ ๑ ส๓๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง    ๐.๕ ๑ 
จ๓๒๒๐๓ ภาษาจีน   ๐.๕ ๑ จ๓๒๒๐๔ ภาษาจีน   ๐.๕ ๑ 
อ๓๒๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๐.๕ ๑ อ๓๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๐.๕ ๑ 
ง๓๒๒๐๑ การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว     ๐.๕ ๑ ง๓๒๒๐๒ การผลิตสื่อวีดีทัศน์     ๐.๕ ๑ 
ส๓๒๒๐๓ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ ส๓๒๒๐๔ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ 

    IS๓๒๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้

๑.๐ ๒ 

วิชาเพิ่มเติมเลือก วิชาเพิ่มเติมเลือก 
ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๓ ว๓๒๒๐๓ ฟิสิกส์  ๑.๕ ๓ 
ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส ์ ๑.๕ ๓ ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ ๓ 
ว๓๒๒๒๒ เคม ี ๑.๕ ๓ ว๓๒๒๒๓ เคมี  ๑.๕ ๓ 
ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ ว๓๒๒๔๓ ชีววิทยา  ๑.๕ ๓ 
ว๓๒๒๘๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑.๐ ๒ ว๓๒๒๘๓ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ๑.๐ ๒ 
พ๓๒๒๐๑ บาสเกตบอล ๑.๐ ๒ พ๓๒๒๐๓ อาคิโด ้ ๑.๐ ๒ 
ง๓๒๒๔๓ การขยายพันธ์ุพืช ๑.๐ ๒ ศ๓๒๒๐๑ ศิลปะการแสดง ๑.๐ ๒ 
ง๓๒๒๖๓ ช่างประดิษฐ์ตัวอักษร ๑.๐ ๒ ง๓๒๒๔๔ การปลูกไมผ้ลเศรษฐกิจ ๑.๐ ๒ 



 
 

อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษรอบรู ้ ๑.๐ ๒ ง๓๒๒๖๔ ช่างปูน ๑.๐ ๒ 
ศ๓๒๒๐๓ ดนตร ี ๑.๐ ๒ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑.๐ ๒ 

เลือกเรียนรวม ๘ ๓๒๐ เลือกเรียนรวม ๙ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม - ๒๐  กิจกรรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ 
รวม - ๗๐ รวม  - ๗๐ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๕ ๖๓๐ จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๕.๐ ๖๗๐ 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม    พุทธศักราช  ๒๕๖๑  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที ่๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที ่๒ 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. ชั่วโมง 

ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๐ ๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๐.๕ ๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 

รวม ๕.๐ ๒๐๐  รวม ๔.๐ ๒๐๐ 
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. ชั่วโมง 

วิชาเพิ่มเติมบังคับ วิชาเพิ่มเติมบังคับ 
จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน  ๐.๕ ๑ จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน  ๐.๕ ๑ 
ง๓๓๒๐๑ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ๐.๕ ๑ ง๓๓๒๐๒ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ๐.๕ ๑ 
อ๓๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            ๐.๕ ๑ อ๓๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           ๐.๕ ๑ 
ส๓๓๒๐๕ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ ส๓๓๒๐๖ การป้องกันการทุจริต ๐.๕ ๑ 
IS๓๓๒๐๒ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์

ความรู้ 
๑.๐ ๒ IS๓๓๒๐๓ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ ๑.๐ ๒ 

     โอเน็ตฟิสิกส ์ ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตเคมี ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตชีววิทยา ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตคณิตศาสตร์ ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตภาษาไทย ๐.๕ ๑ 
     โอเน็ตภาษาอังกฤษ ๐.๕ ๑ 

วิชาเพิ่มเติมเลือก วิชาเพิ่มเติมเลือก 
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๕ ๓ ค๓๓๒๐๔ เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ๑.๕ ๓ ว๓๓๒๐๕ เพิ่มเติมฟิสิกส์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๓๒๒๔ เคมี ๑.๕ ๓ ว๓๓๒๒๖ เพิ่มเติมเคมี ๑.๐ ๒ 



 
 

ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ ว๓๓๒๔๖ เพิ่มเติมชีววิทยา ๑.๐ ๒ 
ว๓๓๒๘๔ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ๑.๐ ๒ พ๓๓๒๐๒ แฮนด์บอล ๑.๐ ๒ 
พ๓๓๒๐๑ ฟุตซอล ๑.๐ ๒ ง๓๓๒๔๖ เศรษฐกิจพอเพียง  ๑.๐ ๒ 
ง๓๓๒๔๕  เศรษฐกิจพอเพียง  ๑.๐ ๒ ศ๓๓๒๐๓ จิตรกรรม ๑.๐ ๒ 
ศ๓๓๒๐๑ สุนทรียภาพทางศิลปะ ๑.๐ ๒ ศ๓๓๒๐๔ ดนตรี ๑.๐ ๒ 
ศ๓๓๒๐๒ ทฤษฎีดนตรีสากล  ๑.๐ ๒ IS๓๐๒๐๓ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์ความรู ้ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒     
IS๓๐๒๐๒ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์

ความรู้ 
๑.๐ ๒     

เลือกเรียนรวม ๗.๕ ๓๐๐ เลือกเรียนรวม ๙  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ กิจกรรมแนะแนว - ๒๐ 
กิจกรรมอนุรักษ์สิง่แวดล้อม - ๒๐  กิจกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม - ๒๐ 
ชุมนุม - ๒๐ ชุมนุม - ๒๐ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์ - ๑๐ 
รวม - ๗๐ รวม  - ๗๐ 
รวมจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรียน ๑๒.๕ ๕๗๐ จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง/ภาคเรยีน ๑๓.๐๐ ๖๙๐ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ   การประเมิน       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ประสบผลสำเรจ็นั้น  

ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะ

สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก

ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่

แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้   
ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ   ในการจัดการเรียนการสอน    ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย 

เช่น     การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้ม

สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน

ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียน

เป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน  การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน



 
 
การสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด  นอกจากนี้   

ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย    ทั้งนี้  โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด 

๒. การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการ เพ่ือตัดสินผลการ 
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนใน

สถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  ผลการประเมินระดับสถานศึกษา  จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ

การปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

ผู้ปกครองและชุมชน   

๓. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่ การศึกษา หรือด้วยความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการ

ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ในระดับชาติตามมาตรฐานการ 
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข 

ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตาม

สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม

ผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึง



 
 
เป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ

ประสบความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที ่เป็นข้อกำหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บ

ข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็ม

ตามศักยภาพ 

 ระดับมัธยมศึกษา 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
(๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ใน 

การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 การพิจารณาเลื่อนชั้นระดับมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษา

พิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้  

แต่หากผู ้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั ้นที ่ส ูงขึ้น 

สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้   ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒ การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษา  ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล

การเรียนเป็น ๘ ระดับ 



 
 

 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการ

ประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 

 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน และไม่

ผ่าน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. เกณฑ์การจบการศึกษา 

  หลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)   กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๒ 

ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๑  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๓ 
 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๒)  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  
๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์  การประเมิน 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์   การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด 

 

๒.๒  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 
 

(๑)  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  ๘๑  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 

พ้ืนฐาน  ๔๑  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 
๔๑ หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับผ่านเกณฑ์ การ 
ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 

(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่านเกณฑ์  การประเมินตามที่ 
สถานศึกษากำหนด 

(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ 
สถานศึกษากำหนด 

  สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึ กษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย ให้

คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  

พุทธศักราช  ๒๕๕๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ   ที่เกี่ยวข้อง

กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ 

ผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล   เมื ่อผ ู ้ เร ียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ช ั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓) จบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                 

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  หรือเมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณ ี

๑.๒   ประกาศนียบัตร   เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา   เพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบ 



 
 
การศึกษา ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลักสูตรโรงเรียนโนนเพ็ก

วิทยาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๖๐)   

๑.๓   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ 

ข้อมูลของผู้จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)  

๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด  
      เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำข้ึนเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม  ใบรับรองผล

การเรียน และ เอกสารอื่น  ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารไปใช้ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้ายสถานศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก

ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก

แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว 

  การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียนแรก ที่

สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู ้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียนโดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหน่วยกิต ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสมการพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได้  

ดังนี้ 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
๒. พิจารณาจากความรู้  ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งภาคความรู้และ 

ภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถ  และการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอน   ผลการเรียนให้เป็นไปตาม 

 ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี ครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ ทองละมุล ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
        3. นางณีวรรณ์  สีดาว พนักงานราชการ   กรรมการ 
 4. นายอารักษ์   ภูลสวัสดิ์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 5. นายจรัส  สุขตะ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 6. นางสาวสุธิตา   สุคะตะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 7. นายประพัฒน์  หันแถลง ช่างสี ชั้น 4   กรรมการ 
 8. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  ปี2563   
              เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ท่ีจะปลูกฝังอบรมนักเรียน ให้อยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จรยิธรรม สามารถที่จะดำรงชวีติในโรงเรียน ครอบครัวและในสังคม ได้อย่างมคีวามสุข เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ของชาติ จึงได้กำหนดระเบียบปฏิบัติตน สำหรับนักเรียนต่อไปนี้ 
ข้อที ่่1 ระเบียบนี้เรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วยการลงโทษนักเรยีน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันใช้

ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกระเบียบหรือหลักปฏิบัติอื่นที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้  

 ข้อที่ 2 นักเรียนที่ประพฤติขัดต่อระเบียบต่อไปนี้ถือว่ามีความผิด  
     2.1 ลักษณะความผิดประเภทที่ 1   

2.1.1  การแต่งกาย   
 2.1.2  การไว้ทรงผม   

      2.1.3  การมาโรงเรียนและเข้าเรียนสาย   
      2.1.4  การขาดเรียนในระหว่างชั่วโมง   

                2.1.5  การหนีเรียน   
                2.1.6  การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต   
                2.1.7  การหลีกเลี่ยงพิธีการหน้าเสาธง   
                2.1.8  การขาดเรียน   
                2.1.9  มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน   
                2.1.10 การใช้เครื่องประดับโดยไม่จำเป็น   
                2.1.11 การนำยานพาหนะเข้ามาในบริเวณโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต   
                2.1.12  แต่งกายไม่เหมาะสมเข้ามาในวันหยุดราชการ   
                2.1.13  ไม่ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลสมควร   
                2.1.14  ส่งเสียงอึกทึกก่อความรำคาญ   



 
 
                2.1.15  การใช้วาจาหยาบคาย   
                2.1.16  การมั่วสุมในบริเวณโรงเรียน 

2.2 ลักษณะความผิดประเภทที่ 2   
2.2.1  การทะเลาะวิวาท หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี  
2.2.2  การสูบบุหรี่ เสพของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษ  
2.2.3  การเล่นการพนัน   
2.2.4  การพกอาวุธ หรือนำอาวุธมาโรงเรียนหรือพกติดตัว  

          2.2.5  การกระทำอันมาซึ่งความเสื่อมเสียของโรงเรียน การก่อความไม่สงบที่ทำให้เกิด 
ความสับสน และวุ่นวายในโรงเรียน  

2.2.6  ชู้สาว  
      2.2.7  การบีบบังคับ หรือขู่เข็ญเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน เพ่ือประสงค์ทรัพย์ หรือเจตนา อื่นๆ ที่ได้รับ

การยินยอม   
2.2.8  การปลอมตนเพ่ือแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น  
2.2.9  การขัดขวางปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ  
2.2.10  ทำลายทรัพย์สินของเพ่ือนนักเรียน ครู บุคคลอ่ืนและของโรงเรียน  
2.2.11  นำหนังสือหรือสิ่งลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน  
2.2.12  เที่ยวเร่ร่อนและมั่วสุมในท่ีสาธารณะ หรือสถานเริงรมย ์
2.3.13  การลักทรัพย์ 
2.3.14  การก้าวร้าวยุยงให้เกิดความเสื่อมเสียต่อครู โดยวาจาหรือขีดเขียน  
2.3.15  ประทุษร้าย ทำร้ายเพ่ือนนักเรียน และครูหรือนักเรียน  

ข้อ 3 การลงโทษ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
3.1  ว่ากล่าวตักเตือน  
3.2  ตัดคะแนนความประพฤติ  
3.3  ทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
3.4  ทำทัณฑ์บน  
3.5  ย้ายสถานศึกษา  

ข้อ 4 ขัน้ตอนในการลงโทษนักเรียนที่ประพฤตผิดระเบียบประเภทที่ 1 และ 2 จะได้ รับโทษตามข้อที่ 3 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  
 4.1  ครูที่ปรึกษา/ครูงานกิจการนักเรียนว่ากล่าวตักเตือน  
        4.2  ถ้าทำความผิดซ้ำให้ครทูีป่รึกษา/ครูงานกิจการนักเรียนตัดคะแนนความประพฤติ และให้ทำกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

4.3  ลงบันทึกการตัดคะแนนพฤติกรรมทุกครั้ง  
                   4.4  ครงูานกิจการนักเรียนสรุปข้อมูลร่วมกับครูที่ปรึกษาและรายงานให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ และ

หัวหน้างานกิจการนักเรียนทราบทุกเดือน 



 
 
ข้อ 5 การพิจารณาเมื่อนักเรียนกระทำความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดครัง้แรกก็ตาม แต่จะเป็นความผิด    
ร้ายแรงทีจ่งใจกระทำ หรอืในกรณีทีมี่การกระทำผิดรา้ยแรงนอกเหนือจาก ทีก่ลา่วไว้ในระเบียบนี้คณะกรรมการ
งานกิจการนักเรยีนมีอำนาจพิจารณาการลงโทษ ตามข้อ 4.1 - 4.4 สำหรับระดับโทษตามข้อ 3.5 นั้น
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เสนอความเห็นให้ผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ  
ข้อ 6 ความผิดที่ต้องเข้าที่ประชุมกรรมการงานกิจการนักเรียน   

6.1 ขโมย   
        6.2 ชู้สาวขั้นรุนแรง   
        6.3 ก่อการทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียน หรอืภายในโรงเรียน หรอืยุยงส่งเสริมให้เกิด ความแตกแยกในหมู่
คณะ หรือเกดิความกระด้างกระเดื่องหรือ เดนิขบวนต่อต้านทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน (ทะเลาะวิวาทถึงขั้น
ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายคู่กรณี)  
        6.4 ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และสารเสพติดอย่างอ่ืนๆ รวมทัง้เป็นผู้จำหน่าย   
        6.5 ประพฤตชิั่วหรอืกระทำการใดๆ ที่นำความเสื่อมเสียชื่อเสียง  เกียรติศักดิ์์มาสู่โรงเรียน  
        6.6 ความผิดอันอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งานกิจการนักเรียนวินิจฉัยเปรียบเทียบความผิด และระดับความผิดต่อไป 
 แนวทางปฏิบัติในการตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน  เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคะแนนความประพฤติของ
นักเรียนไว้ดังนี้   

1. ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความประพฤติคนละ 100 คะแนน ในแต่ละระดับชั้น ตลอดปีการศึกษา   
2. ค่าของคะแนนในระดับความแตกต่าง กำหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 7 มาตรการลงโทษ 
รายการ รายการลงโทษ/ตัดคะแนน  ความประพฤติ 

1. การแตง่กาย   
- ทรงผมผิดระเบียบ   
- สวมเครื่องประดบั   
- สีผม ผมซอย ใส่เจล   
- ไว้เล็บยาว ตกแต่งเล็บ   
- กระโปรงสั้น รองเท้า ถุงเท้าผิดระเบียบ   
- ดึงเสื้อออกนอกกางเกง ไม่ใส่เสื้อซบัใน  
2. กระเป๋าผิดระเบียบ  
3. มาสาย,ขาดเรียน (บอ่ยครั้ง)  
4. ไมร่ว่มกิจกรรมหน้าเสาธง  
5. เล่นบนอาคารโดยไม่สมควร  
6. ไมส่นใจเรียน/ ไมเ่ขา้เรียน  

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตัด 5 คะแนน  
 



 
 
7.รับประทานอาหารก่อนเวลา/นำอาหารขึ้นบนอาคาร 
เรียน  
8. ไมร่ักษาความสะอาด/ ทิ้งขยะไม่ถูกท่ี  
9. นินทาว่าร้าย/ ดูถูก / แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
กับเพ่ือน  
10. โพสต์เฟสบุ๊คดว้ยถ้อยคําไม่สุภาพ ไมเ่หมาะสม   
1.พกพาสื่อลามกอนาจารหรือมีไว้ครอบครอง เพื่อ 
แลกเปลี่ยนจําหน่ายแจกจา่ย  
2.เข้าสถานที่ต้องห้าม  
3.กอ่ให้แตกความสามัคคี  
4.หนีโรงเรียน  
5.แชร์ข้อมูลสื่อโซเชียลเน็ตเวิรค์อันเป็นความเท็จ 

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ตัด 10 คะแนน  
 

1. ปลอมแปลงเอกสาร  
2. ทําลายทรัพย์สินของโรงเรียน(ต้องชดใช้ความ
เสียหาย)  
3. ทเลาะวิวาท  
4. รังแก/ขมขู/่รีดไถ 
5. มีพฤติกรรมในทํานองชู้สาว 

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ทำทัณฑ์บน ตัด  
20 คะแนน  

1. กา้วร้าวต่อครู และบุคลากร  
2. ซื้อ/จําหน่าย / แลกเปลี่ยน / สูบบุหรี่ พกพาบุหรี่ ,  
    พกพาอาวุธ  
3. ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 4. ลักทรัพย์ / เล่นการพนัน  
5. นําพาบุคคลภายนอกมาก่อความไมส่งบภายใน
โรงเรียน 

ตักเตือน/แจ้งผู้ปกครอง ทําทัณฑ์บน ตัด  
30 คะแนน 

1. กระทําอนาจาร / ล่วงละเมิดทางเพศ 
2. ซื้อ/จําหน่าย /เสพสารเสพติด / แลกเปลี่ยน / มีไว้
ครอบครองสิ่งเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า กัญชา ยา 
ไอซ ์ 
3. ทําร้ายผู้อ่ืนด้วยอาวุธหรือเครื่องมือเสมือนอาวุธ
รา้ยแรง เช่น สนับมือ มีด อาวุธปืน  

ตักเตือน/แจงผู้ปกครอง ทําทัณฑ์บน ตัด 
100 คะแนน 

 
 
 



 
 
แนวปฏิบัติในการลงโทษนักเรียนที่ถูกตัดคะแนน   

1. ในกรณีเป็นความผิดสถานเบา หรือเปน็ความผิดครั้งแรก การแก้ไขเบื้องต้นให้ครูทุกคน มีหน้าที่
ตักเตือน อบรม และพิจารณาโทษนักเรียนแล้วแต่กรณี หากเห็นว่านักเรียนสมควรได้รับโทษ ถึงถูกตัดคะแนน
ความประพฤติให้ดําเนินการได้ทันที การพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติให้อยู่ในดุลพินิจของครูทุกคน และ 
แจ้งครูที่ปรึกษาทราบ กรณีมีข้อพิพาทให้หัวหน้าระดับหรือคณะกรรมการงานกจิการนักเรียนเป็นผู้ชี้ขาด                      
ในการตัดคะแนนให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ครูงานกิจการนักเรียน รับทราบด้วยแล้วแต่กรณี ครูงานกิจการ
นักเรียนสรุปคะแนนพฤติกรรมให้ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับทราบ ทุกเดือน  เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนถึง 20 
คะแนน ให้งานกิจการนักเรียน แจ้งครูที่ปรึกษาประสานผู้ปกครอง ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนา ส่งเสริม
นักเรียน   เมื่อถูกตัดคะแนนถึง 40 คะแนน ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรมและทําทัณฑ์บน  เมื่อถูกตัดคะแนนถึง 50 คะแนน ให้คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน เชิญผู้ปกครอง
มารับทราบพฤติกรรม พักการเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   เมื่อถูกตัดคะแนนมากกว่า 50 คะแนน ให้ย้าย
สถานศึกษา โดยให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการงานกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารโรงเรียนวินิจฉัย เป็นอันที่
สิ้นสุด การดําเนินการ   
 กรณีโทษสถานเบา  
1. ครูพบเห็นว่ากลา่วตักเตือน/ตัดคะแนนและแจ้งครูที่ปรึกษาทราบ  
2. ครูที่ปรึกษารับทราบและบันทึกข้อมูล 
3. ครูที่ปรึกษาหรือครูงานกิจการนักเรียนสรุปข้อมูล/แจ้งหัวหน้าระดับชั้น  
4. หัวหน้าระดับชั้นแจ้งงานกิจการนักเรียน/กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
กรณีโทษสถานหนัก  
1. ครูพบเห็น/แจ้งครูที่ปรึกษา  
2. ครูที่ปรึกษา / หัวหน้าระดับชั้น / กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรยีน พิจารณาวินิจฉัย  
3. แจ้งฝ่ายบริหารรับทราบพฤติกรรม  
4. แจ้งผู้ปกครองและพิจารณาโทษตามพฤติกรรม หมายเหตุ นักเรียนที่ผิดระเบียบของโรงเรียนจะถูกบันทึก
ความผิดระเบียบลงในทะเบียนประวัตินักเรียน   เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ให้พิจารณาพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเข้าคา่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้ปกครองหรือนักเรียน ชําระค่าใช้ 
จา่ยเอง  กรณีนักเรียนทําความผิด มีการปรับปรุงแก้ไข พฤติกรรมดีข้ึนหรือทําความดี อื่นๆ ให้คณะกรรมการ 
งานกิจการนักเรียนลดคะแนนความผิดที่ได้ทําไว้ ตามสมควรเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่นักเรียนที่กระทําความดีต่อไป  
ในกรณีที่นักเรียนทําความดีให้ประกาศชมเชย หรือให้รางวัลนักเรียนแล้วแต่ กรณี การลงโทษด้วยวิธีอ่ืนๆ ควบคู่
กับการตัดคะแนนนั้นอยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน   นักเรียนที่ทําความผิดคนอื่นๆ 
นอกเหนือจากระเบียบของโรงเรียนต้องถูกลงโทษตามท่ีคณะกรรมการงานกิจการนักเรียนเห็นสมควร  
ข้อ 10 การมอบรางวัลให้กับนักเรียนทีมี่ความประพฤติดี ทําคุณประโยชน์ ให้กับโรงเรียนโดยมอบในโอกาสตาม
สมควรหรือวันที่โรงเรียนกําหนด  
ข้อ 11 ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียนรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 
ข้อ 12 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแตป่ีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 



 
 

ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วย การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2563 
           เพ่ือให้นักเรบีนโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ไดป้ระพฤติปฏิบัติตนอยา่งเหมาะสมกับสภาพ และวัยเป็นไป
ตามเป้าหมาย นโยบายของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงควรปรับปรุงและควรตราระเบียบ
ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วยการปฏิบัติตน ของนักเรียน พ.ศ.2563 
ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนาม เป็นต้นไป Dbข้อที่ 3 ให้ยกเลกิระเบียบของโรงเรียนโนนเพ็ก
วิทยาคม ข้อตกลงอ่ืนๆ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
ข้อที ่4 ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
ข้อที่ 5 การปฏิบัติตนโดยทั่วไปของนักเรียน   

5.1 นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนกำหนดไว้อย่างเครง่ครัด เช่น    
      5.1.1 นักเรียนทุกคนมผีู้ปกครองที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2532 ถ้าเปลี่ยน

ผู้ปกครองใหม่ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ    
      5.1.2 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน    
       5.1.3 มีบัตรประจำตัวประชาชนและนำติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่โรงเรียน  

    5.2 มาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลา การหยุดเรียนจะต้องปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การลา  

    5.3 นักเรียนทุกคนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ ประพฤติปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่
ดีแก่รุ่นน้อง พึงละเว้นการทะเลาะวิวาทหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการแตกแยก  

5.4 รู้จักคารวะบุคคล ทำความเคารพครูทุกท่านทั้งในและนอกโรงเรียน ฝึกกล่าวคำว่า “สวัสดี ขอโทษ 
ขอบคุณ” ในโอกาสอันควร  
          5.5 เมื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้งไม่ว่ากรณีใดโอกาสใด ต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบนักเรียน ห้าม
สวมรองเท้าแตะฟองน้ำ ถ้าแต่งกายไม่สุภาพ โรงเรียนจะไม่รับ ติดต่อด้วย 

    5.6 ห้ามนักเรียนมีไว้หรือนำมาซึ่งอุปกรณ์การพนันทุกชนิดมาโรงเรียนหรือ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด    
ทุกประเภทในบริเวณโรงเรียน  

    5.7 ห้ามนักเรียนนำเครื่องประดับหรือของมีค่าเกินกว่าความจำเป็นมาโรงเรียน เช่น  สร้อยคอ กำไร  
แหวนหรืออ่ืน ๆ  (หากจำเป็นต้องนำมาโรงเรียนต้องขออนุญาต หัวหน้างานกิจการนักเรียนก่อน)  

    5.8 ห้ามพกพาอาวุธ หรือวัสดุที่อาจใช้เป็นอาวุธทำร้ายผู้อื่นนำมาโรงเรียน โดยเด็ดขาด  
    5.9 ห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ กัญชา เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด และมีหนังสือภาพ เทป ที่ขัด

ต่อศีลธรรมไว้ในครอบครอง  
    5.10 นักเรียนต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนให้มีสภาพที่ดี หากผู้ใดทำให้เกิดชำรุดเสียหายผู้

นั้นต้องสำนึกในความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับโรงเรียน 
5.11 นักเรียนต้องไม่ชักชวนเพื่อนนักเรียนและผู้อ่ืนไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งสถานที่นั้นไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน  
5.12 นักเรียนต้องไม่เล่นเกินกว่าเหตุ ข่มขู่ ก้าวร้าว หรือทำร้ายผู้อ่ืน  



 
 

5.13 นักเรียนต้องไม่ถือของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง  
5.14 นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์ ์สจุรติ รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน  
5.15 นักเรียนจะต้องเป็นผู้เสียสละทั้งกายใจ และสมอง เพื่อช่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้

เจริญก้าวหน้าทุกๆด้าน  
5.16 นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของครูทุกท่าน  
5.17 นักเรียนต้องเป็นผู้มีประชาธิปไตยอันอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้อง มีความ เข้าใจหน้าที่สิทธิของตนเอง 

รู้จักเคารพในสิทธิผู้อื่น  
5.18 การเข้าพบครูทุกครั้งให้นักเรียนสำรวมกิริยา วาจา มารยาทให้เรียบร้อยถ้ามาเป็นกลุ่มควรเข้าแถว                  

จดัตามลำดับก่อนหลัง ไม่รุมล้อม  
ข้อ 6 การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียน  
   6.1 ต้องแตง่กายเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร และชุด
กิจกรรมชุมนุมมาโรงเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด  

6.2 ต้องมีเครื่องเขียนแบบเรียนมาให้ครบ 
6.3 ต้องมาโรงเรียนใหทันเข้าแถวเคารพธงชาติ  (เวลา 08.00 โดยประมาณ)  
6.4 ในวันหยุดราชการ หยุดเรียน ถ้ามาโรงเรียนหรือครูมีความประสงค์ให้นักเรียนมาโรงเรียนเพือ่ทำกิจกรรม

ใดๆ จะมีใบขออนุญาตผู้ปกครองทราบและอนุญาตก่อนทุกครั้ง 
6.5 การมาโรงเรียนในวันหยุด แต่ยังเป็นวันราชการปกติ นักเรียนต้องแต่งกาย ด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้

เรียบร้อย  
6.6 ไมอ่นุญาตใหน้ักเรียนค้างที่โรงเรียนหรือมาโรงเรียนในวันหยุดโดยไม่ได้รับอนุญาต  
6.7 เมือ่เลิกเรียนแล้วต้องรีบกลับบ้าน เว้นแต่จะมีครูควบคุมการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬา  

ขอ้ 7 การปฏิบัติตนก่อนเข้าห้องเรียนหรือการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยถือปฏิบัติดังนี้     
7.1 เมื่อได้ยินสัญญาณครั้งที่ 1 หรือเพลงประจำสถาบัน นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวที่หน้าเสาธง  
7.2 สัญญาณครั้งที่ 2 นักเรียนทุกคนเข้าแถวเรียบร้อย (นักเรียนคนใดอยู่ใน โรงอาหารหรือบริเวณอ่ืนนอก

สถานที่เข้าแถวถือว่าผิดระเบียบ  ต้องถูกบันทึกความผิด หากมีครูหรือสารวัตรนักเรียนไปพบเห็น)   
7.3 ฟังคร ูหรือตัวแทนนักเรียนแจ้งเรื่องแจ้งข่าวประจำวันของโรงเรียนด้วยความสงบและมีระเบียบ  
7.4 พิธีกรประจำวันบอกทำความเคารพธงชาติ ขณะที่ตัวแทนนักเรียนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา นักเรียนร้อง

เพลงชาติพร้อมกัน  
7.5 ตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา  กล่าวคำปฏิญาณ  ท่องค่านิยม  12  ประการ  และ

ปฏิบัติกิจกรรมสนทนาภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมโฮมรูม  
7.6 รับฟังโฮมรูมจากครูที่ปรึกษาก่อนเข้าเรียนระหว่าง 08:30-08:40 น. ของทุกๆวันพร้อมทั้งให้ครูที่ปรึกษา

บันทึกส่งงานกิจการนักเรียนหลังจากโฮมรูมเสร็จสิ้น  
ข้อ 8 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในอาคารเรียน  

8.1 การเดินบนอาคารเรียนให้เดินชิดขวา  
8.2 ไมท่ำเสียงอึกทึกรบกวนชั้นอื่นๆ ที่กำลังเรียนอยู่  



 
 

8.3 ช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียน  
8.4 ไม่วิ่งหรือเล่นเกมต่างๆ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล และกีฬาอ่ืนๆ  
8.5 ไม่ปีนหรือนั่งบนราวบันได ขั้นบันได ชายคา ระเบียง เพราะอาจเกิด อุบัติเหตุแก่นักเรียน 
8.6 ไมเ่ขียนข้อความ ขดูขีดภาพเครื่องหมายให้เป็นรอยตามผนัง  อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด  

ข้อ 9 การปฏิบัติตนในห้องเรียน  
9.1 นักเรียนต้องตั้งใจเรียน ไม่คุยหรือเล่นกันในห้อง ไม่ลุกจากที่นั่ง โดยไม่ได้รับอนุญาต  
9.2 ไมน่ำเอางานวิชาอ่ืนขึ้นมาทำ โดยที่ครูผู้สอนไม่รับอนุญาต  
9.3 หากนักเรียนเข้าห้องเรียนประจำวิชาช้าเกิน 10 นาที จะถูกหักคะแนนพฤติกรรม  
9.4 หากครูไม่เข้าสอนเกิน 10 นาที ให้หัวหน้าห้องหรือวิชาการห้องนั้น รีบรายงานกลุ่มสาระฯ หรืองาน

วิชาการ เพื่อจัดครูผู้สอนแทน  
ข้อ 10 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการออกนอกห้องเรียน ในขณะที่มีการเรียนการสอน  

 10.1 ในระหว่างที่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียน  
 10.2 หากมีความจำเป็นต้องออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูที่กำลังสอน และติดต่อขออนุญาตออกนอก

บริเวณโรงเรียนที่งานกิจการนักเรียน   
 10.3 หากครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้ทุกคนอยู่ในห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงรบกวนห้องข้างเคียง 

ถ้าออกนอกห้องเรียนให้แจ้งหัวหน้าชั้นทราบ  
ข้อ 11 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเดินทางเปลี่ยนระหว่างคาบเรียน  

 11.1 เดินเป็นแถวให้เรียบร้อย โดยเดินชิดขวาตลอด  
 11.2 ไม่แวะหรือไปธุระท่ีอ่ืนในขณะเดินเปลี่ยนคาบเรียน  
 11.3 หากมีความประสงค์จะไปธุระส่วนตัว เช่น ปัสสาวะ ดื่มน้ำหรือ อื่นๆ ให้ขออนุญาตครูประจำวิชา  

ข้อ 12 การปฏิบัติเมื่อมาโรงเรียนสาย นักเรียนทุกคนต้องมาทนัเวลาเข้าแถว เคารพธงชาติ เวลา 08:10 น. ถ้ามา
สาย ต้องปฏิบัติดังนี้  

 12.1 กรณีมาไม่ทันเข้าแถว (เวลา 08:10-08:40 น.) ห้ามเข้าไปในแถวโดยไม่ ได้รับอนุญาต ให้เข้าแถวกลุ่มมา
สายโดยอยู่ในความดูแลของครูเวรหรือผู้ที่ทางโรงเรียนกำหนด  
  12.2 กรณีมาหลังเวลา 08:40 น.   

1) ให้ลงชื่อหน้าประตูโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนดูแล   
2) รายงานตัวที่ครูงานกิจการนักเรียนหรือหัวหน้างานกจิการนักเรียนหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ทีห่้องบริหารงานทั่วไป 
3) นักเรียนแสดงจดหมายรับรอง โดยมีลายเซ็นผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียน แจ้งความจำเป็นซึ่งเหตุมา

สาย  
4) ถ้านักเรียนมาสายเกินจำนวนที่กำหนดหรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของงานกิจการนักเรียน(โดยครูที่ปรึกษา) 

จะแจ้งผู้ปกครอง เพ่ือทราบสาเหตุแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป  
5) หากมีการมาสายอีก ทางโรงเรียนจะทำโทษตามความเหมาะสมและเชิญผู้ปกครองมารับทราบเพื่อ

ร่วมกันแก้ไขปัญหาการมาสาย  



 
 
ข้อ 13 การปฏิบัติตนในการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในการดูแล
ควบคุมดูแลของครู ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียน นักเรียน จะ
ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยปฏิบัติดังนี้  

13.1 ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง  
  13.2 ผู้ปกครองเขยีนหนังสือขออนุญาตให้นักเรียนถือมาให้ นักเรียนปฏิบัติดังนี้    

1) กรอกแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนตามรายการที่กำหนดโดย ผ่านความเห็นของครูที่
ปรึกษาหัวหน้าเวรประจำวัน หัวหน้างานกิจการนักเรียน  

2) นักเรียนนำแบบขออนุญาตไปแสดงที่เจ้าหน้าทีง่านกิจการนักเรียนเพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนออก 
และกลับมาบริเวณโรงเรียน  

 13.3 ในกรณีที่นักเรียนลืมอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งของเมื่อมาถึงโรงเรียน แล้วโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ออก
นอกบริเวณโรงเรียนเพ่ือกลับไปนำอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ลืม  
  13.4 ในกรณีที่จำเป็น เช่น รับธนาณัติ พัสดุ ไปธนาคาร ให้หัวหน้างานกิจการนักเรียนหรือหัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานทั่วไปพิจารณาอนุญาต  
ข้อ 14 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการลากิจ-ลาป่วย  
 14.1 การลาหยุดโรงเรียนเนื่องจากมธีุระ ป่วย  ทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนใบลาหรือโทรบอก ไลน์บอก    การ
เขียนใบลาของโรงเรียนและยื่นใบลาเมื่อมาถึงโรงเรียนในวันแรกและต้องโทรศัพท์ลาครูที่ปรึกษาทุกครั้ง มิฉะนั้น
จะถูกตัดคะแนน  

14.2 การลาป่วย เมื่ออยู่ในโรงเรียน - แจ้งครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าพยาบาล เพ่ืออนุญาตเข้าพักในห้อง
พยาบาล – กรณปี่วยต้องกลับบ้าน ต้องขอใบรับรองจากฝ่ายพยาบาลแจ้งต่องานกิจการนักเรียนและนำใบไปขอ
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  

14.3 ทุกครั้งที่นักเรียนลา หรือหยุด ผู้ปกครองต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ทางโทรศัพท์ได้โดยโทรแจ้งครูที่
ปรึกษา  
ข้อ 15 การขาดเรียนโรงเรียนไม่ประสงค์ให้นักเรียนขาดเรียนไม่ว่าด้วยกรณีใดๆนักเรียนคนใด ขาดเรียนโดย ไม่
ทราบสาเหตุโรงเรียนได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้   
 15.1 ขาดเรียน 1 วัน ครูที่ปรึกษาจะต้องติดต่อเพ่ือแจ้งผู้ปกครอง   
 15.2 หากนักเรียนขาดเรียน 3 วัน ติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ โรงเรียน จะดำเนินการดังนี้    
            ก. ครูที่ปรึกษาจะส่งใบแจ้งผู้ปกครองครั้งที่ 1    
            ข. หากไม่ได้รับการติดต่อภายในเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนยัง ไม่ทราบเหตุผลจะเชิญผู้ปกครองมาพบ 
หรือโรงเรียนจะติดต่อกลับเป็นครั้งที่ 2   
            ค. หากผู้ปกครองไม่มาติดต่ออีก งานกิจการนักเรียนจะนำเสนอ ผู้อำนวยการเพ่ือพิจารณาสั่งจำหน่าย 
พ้นสภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
ข้อ 16 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับบุคคลภายนอกปฏิบัติดังนี้   
       16.1 นักเรียนต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง-ญาติ เพื่อทราบว่านักเรียนอยู่ชั้นอะไร ห้องท่ีเท่าไร   
       16.2 ให้ผู้ที่มาขอพบนักเรียนรอพบที่ห้องกิจการนักเรียนเท่านั้นและงานกิจการนักเรียนต้องทราบ 



 
 
ด้วยว่ามาติดต่อเรื่องอะไร   
       16.3 หากงานกิจการนักเรียนพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่จำเป็น อาจไม่ให้นักเรียนพบก็ได้  
ข้อ 17 การหนีเรียน  หากนักเรียนหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียนโดยไม่แจ้งให้ครูประจำวิชา ทราบถือว่า “หนี
เรียน” ถ้ามีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ เช่น ไปตอบปัญหา การแข่งขัน ต้องแจ้งให้ครูประจำวิชา 
หากไม่แจ้งถือว่าหนีเรียนครูประจำวิชาจะทำโทษและบันทึก ในสมุดติดตามผลการเรียนการสอนหรือแจ้งงาน
กิจการนักเรียนทราบโดยเร็ว  
ข้อ 18 การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร  

18.1 นักเรียนมีเวลารับประทานอาหาร 2 เวลา คือ   
1) ช่วงเช้าก่อนเวลา 08:00 น.    

2) ช่วงเวลาที่เป็นคาบพักกลางวันของนักเรียน เวลา12.00 น. 13.00  น.    
18.2 ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานอาหารนอกโรงอาหารหรือ ในห้องเรียน  
18.3 นักเรียนที่นำอาหารมาจากบ้าน ให้นำไปรับประทานในโรงอาหาร หรือที่โรงเรียนจัดไว้ให้  
18.4 รับประทานอาหารด้วยกิริยามารยาทเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังหรือคุยกันในขณะรับประทาน  

ข้อ 19 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ  
19.1 การแสดงความเคารพภายในบริเวณโรงเรียน   
1) เมื่อครูเข้าห้องเรียนหรือก่อนออกจากห้องเรียนหัวหน้าบอกคำว่า “นักเรียนเคารพ” ให้นักเรียนทุกคน                   

ยืนขึ้นพร้อมในทา่ “อัญชลี” โดยนักเรียนชายกล่าวคคำว่า “สวัสดีครับ”พร้อมกับยกมือไหว้ นักเรียนหญิงกล่าวว่า 
“สวัสดีค่ะ” พร้อมยกมือไหว้    

2) เมื่อเดินสวนกับครูให้หยุดยืนตรงแล้วยกมือไหว้   
3) เมื่อนักเรียนนั่งหรือยืนอยู่กับท่ี ครูที่เดินผ่านในระยะใกล้แล้วให้ครูเดินไปเสียก่อนจึงค่อยเดินตาม   
4) เมื่อขึ้นหรือเดินลงบันไดสวนกับครู ให้หยุดยืนตรงแล้วไหว้ครู ให้ครเูดินผ่านไปก่อนแล้วค่อยเดินตาม 
5) เมื่อเดินผ่านครูซึ่งนั่งอยู่ ให้คร่อมตัวก้มศีรษะลงแล้วเดินห่างระยะพอสมควร      
6) เมื่อนักเรียนเดินผ่านหลังครูไม่ควรเดินแซงขึ้นหน้า หรือครูเดินตามหลัง มาระยะใกล้ ควรหยุดให้ครูเดิน

ผ่านไปก่อน  
7) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ที่อยู่ในชุดเครื่องแบบให้ ทำความเคารพแบบ ลูกเสือ

เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  
8) เมื่อมีแขกผู้ใหญ่ทางราชการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้นักเรียนฟังคำสั่งที่ครูสอนในขณะนั้นและถ้า

นักเรียนพบเห็นแขกผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียน นักเรียนจะต้องทำความเคารพด้วย  
9) นักเรียนต้องปฏิบัติตนที่ต้องทำความเคารพนับถือ ครูทุกท่านของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  
19.2 การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน เมื่อนักเรียนพบครู ให้นักเรียนแสดงความเคารพโดยการไหว้ทุก

ครั้งพร้อม กล่าวคำว่า “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” แล้วทักทายปราศรัยกับครูตามสมควร โดยคำนึง ถึงความ
เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  



 
 
ข้อ 20 การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ นี้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความจำเป็นย่อมกระทำได้ 
เมื่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  งานกิจการนักเรียนพิจารณาเห็นสมควร โดยได้รับการอนุมัติของ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วย การไว้ทรงผมของนักเรียน  พ.ศ.  2563 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เว้นแต่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า 
ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ข้อ 4 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 
  (1) นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาว ไม่เลยตีนผม ด้านหน้า
และกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย 
       (2) นักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้
เรียบร้อย 
ข้อ 5 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้ 
 (1) ดัดผม 

(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม 
      (3) ไว้หนวดหรือเครา 
 (4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์
หรือเป็นลวดลาย 
ข้อ 6 ความในข้อ 4 และข้อ 5 มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต ข้อ 7 
ภายใต้บังคับข้อ 4 ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
       การดำเนินการตามวรรคหนึ่งให้ยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการ
มีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น 
ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

  
 
 



 
 

 ระเบียบโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าด้วย การแต่งกายของนักเรียน  พ.ศ. 2563 
มัธยมศึกษาตอนต้น  ( ม.1-3 ) 

 นักเรียนหญิง  เสื้อสีขาวคอเชิ๊ต แขนสั้น ปักชื่อทีอ่กด้านซ้าย  ปักจุดด้านบนเสื้อ ปักชื่อ น.พ.ค. 
ทีอ่กด้านขวา  กระโปรงสีกรมท่า รองเท้าหนังสีดา ถุงเท้าสีขาว 

นักเรียนชาย  เสื้อสีขาวคอเชิ๊ต  แขนสั้น ปักชื่อที่อกด้านซ้าย  ปักจุดด้านบนเสื้อ  ปักชื่อ น.พ.ค. 
ทีอ่กด้านขวา กางเกงสีกากี รองผ้าใบสีนาตาล  ถุงเท้าสีน ้ำตาล  เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวลูกเสือ 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  (ม . 4-6) 

นักเรียนหญิง เสื้อสีขาวคอเชิ๊ต แขนสั้น ปักชื่อที่อกด้านซ้าย  ปักจุดด้านบนเสื้อ ปักชื่อ น.พ.ค. 
ท่ีอกด้านขวา  กระโปรงสีกรมท่า รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว เข็มขัดสีดำหัวเหลี่ยม 

นักเรียนชาย  เสื้อสีขาวคอเชิ๊ต  แขนสั้น ปักชื่อทีอ่กด้านซ้าย ปักจุดด้านบนเสื้อ  ปักชื่อ น.พ.ค. 
ทีอ่กด้านขวา   กางเกงสีกากี รองผ้าใบสีน้ำตาล  ถุงเท้าสีน ้ำตาล เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเหลี่ยม 

ชุดกีฬาระดับมัธยมศ ึกษาปีที่  1-6 กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า  เสื้อสีตามคณะสี คอกลม
แขนสั้น  รองเท้าผ้าใบสีขาวหรือสีน ้ำตาล ถุงเท้าสีขาวหรือสีน ้ำตาล 
การแต่งกายท่ัวไป 

ต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้ห้อยและไม่ด ึงเสื้อลงมา ปิดเข็มขัดหรือทำห้หัวเข็มขัดห้อยหร ือ 
จงใจให้ผิดระเบียบ ไม่แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางมาโรงเรียนหรือนเคร ื่องสำอางมาโรงเรียนไม่สวมกำไลหรือ 
ของม ีค ่า มา โรงเรียนโดยเด็ดขาด ยกเว้นนาฬิกา  ไม่ไว้เล็บ หรือทาเล็บ 

  ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฎาคม   พ.ศ.2563 

 
 
 
   นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



 
 

การแต่งกายประจำของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

 

วัน  ชุดแต่งกายประจำวัน  หมายเหตุ 
จันทร์ ชุดตรวจการ  
อังคาร ชุดเสื้อโรงเรียน  
พุธ ชุดกิจกรรม  
พฤหัสบดี ชุด To  be number  one    
ศุกร์ ชุดผ้าพื้นเมือง   

 

การแต่งกายประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

วัน ชุดแต่งกายประจำวัน หมายเหตุ 
จันทร์ ชุดนักเรียน  
อังคาร ชุดสถาบัน  
พุธ ชุดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
พฤหัสบดี ชุดกีฬา  
ศุกร์ ชุดนักเรียน / ชุดประจำวันศุกร์  

 

การแต่งกายประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

วัน ชุดแต่งกายประจำวัน หมายเหตุ 
จันทร์ ชุดนักเรียน  
อังคาร ชุดสถาบัน  
พุธ ชุดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  / ชุด รด.   
พฤหัสบดี ชุดกีฬา  
ศุกร์ ชุดนักเรียน / ชุดประจำวันศุกร์  

 

  

 

 



 
 

 แบบใบลาของโรงเรียน 

ที่......................................... 

วันที่.............เดือน.............................พ.ศ.................. 

 

เรื่อง ขอลา..................................................................................(ระบุว่าขอลากิจหรือลาป่วย) 

เรียน ครทูี่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที.........../..............  

 ด้วยกระผม/ดิฉัน (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)................................................................................................ 
ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติเนื่องจาก................................................................................................................ 

 จึงขออนุญาตหยุดการเรียนมีกำหนด............วัน นับตั้งแต่วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.............

ถึงวันที่............เดือน............................พ.ศ...................... 

 

            ดว้ยความเคารพอย่างสูง 

 

                          ลงชื่อ............................................................ 
     (.............................................................). 

  

 

ขอรับรองว่าจดหมายฉบับนี้เป็นความจริง 

 

(ลงชื่อ)........................................ผู้ปกครอง 
      (..........................................) 
       ผู้ปกครอง 
 

 

 
 

 



 
 

หนังสือทัณฑ์บน 
เขียนที่…………………………. 

วันที่…………………………………………... 

 

ด้วย (ด.ช. /ด.ญ. / นาย / น.ส. )………………………………………………นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่……........…. 

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้กระทำผิดวินัยของโรงเรียน 

กรณ…ี……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

ซึ่งเป็นกรณีกระทำผิดครั้งที่………………..ซึ่งผู ้บริหารโรงเรียนได้กรุณาลดโทษให้ จึงขอทำทัณฑ์บนไว้ให้ไว้ต่อ

............................................................................. ........ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ว่าข้าพเจ้า

จะไม่กระทำผิดเช่นนี้อีก และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครู หากข้าพเจ้า

กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้ภายภาคหน้า ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงโทษข้าพเจ้าตามควร                    

แก่กรณ ี

(ลงชื่อ)…………………………..………………………..……….ผู้ทำทัณฑ์บน 

( ……………………………………………………) 

 (ลงชื่อ)……………………………………..………….………….พยาน/ผู้ปกครอง 

( ……………………………………………………) 

(ลงชื่อ)………………………………..………..……..………….พยาน/ครทูี่ปรึกษา 

( ……………………………………………………) 

 (ลงชื่อ)………………………………..………..……..………….พยาน/ครทูี่ปรึกษา 

         ( ……………………………………………………)  

(ลงชื่อ)………………………………..………..……..………….หัวหนว้งานกิจการนักเรียน 

         ( ……………………………………………………) 

(ลงชื่อ)………………………………..………..……..………….หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

         ( ……………………………………………………) 

 (ลงชื่อ)………………………………………………..……….ผู้อำนวยการโรงเรียน 

( ……………………………………………………) 



 
 

หนังสือสัญญาควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 

    วันที่……..เดือน……….……พ.ศ…….….. 
ตอนที่ 1   สำหรับผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า……….......................................................……ผู้ปกครองนักเรียน (ด.ช. /ด.ญ. / นาย / น.ส. ) 
………………………………………………นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่……........….   มีความสัมพันธ์กับนักเรียน  โดยเป็น
...............................................(ต้องเป็นผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนหรือระบุไว้ในเอกสารกับทางโรงเรียน
เท่านั้น)  ขอรับทราบความผิดของนักเรียนในปกครองที่ฝ่าฝืนระเบียบทางโรงเรียน  
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
โดยได้รับการลงโทษตามความผิดจากทางโรงเรียน  คือ 

 

 (   )  ว่ากล่าวตักเตือน    (   )  ทำทัณฑ์บน 
 (   )  ตัดคะแนนความประพฤติ……. คะแนน     (   )  ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                       

(   )  อ่ืน ๆ ………………………………... 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครองนักเรียน  ขอให้สัญญาว่า จะดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทาง

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมทุกประการ หากนักเรียนกระทำผิดสัญญาที่ทำไว้  ข้าพเจ้ายินดี ให้ทางโรงเรียน
ดำเนินการทำทัณฑ์บน  หรือโทษตามกรณีความผิด  และข้าพเจ้ายินดีที่จะมาพบฝ่ายกิจการนักเรียนเพ่ือรับทราบ
การดำเนินการลงโทษที่โรงเรียนพิจารณา 
 

     ลงชื่อ…………………………………….ผู้ปกครอง 
                             (………………….…………………) 
ตอนที่ 2 สำหรับนักเรียน 
 

ข้าพเจ้า (ชื่อนักเรียน)……………………………. ชั้น………..ได้รับทราบสัญญาควบคุมดูแลพฤติกรรมนักเรียน
ที่ผู้ปกครองได้ทำไว้กับทางโรงเรียนแล้วโดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามทุกประการ ถ้าหากฝ่าฝืนอีกข้าพเจ้า
ยินยอมรับโทษตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดใดทั้งสิ้น 
 

ลงชื่อ………………………………….นักเรียน 
      (………………………………….) 
 

ลงชื่อ………………………………….ครทูี่ปรึกษา   ลงชื่อ………………………………….ครทูี่ปรึกษา 
      (………………………………….)                             (………………………………….)  

ลงชื่อ…………………....………………    ลงชื่อ…………………………………. 
    (………………………………….)        (………………………………….) 
       หวัหน้างานกิจการนักเรียน     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  



 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

บุคลากรในกลุ่ม    

1. นางสาวนครินทร์  คำผง       ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

2. นางศุภกร   วงศ์ใหญ่           ครู                    เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย   ครู                   เจ้าหน้าที่การเงิน 

4. นางสาวภรภัทร  มักสัน        พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

การบริหารงานงบประมาณ  เป็นงานที่บริหารด้านการเงินพัสดุการใช้วัสดุหรือจ่ายเงินต้องเป็นไปตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้นๆ  มีการประชุมจัดสรรงบประมาณให้ตามโครงการกิจกรรมต่างๆ  งบประมาณเงิน

ที่เก่ียวข้องกับนักเรียนโดยตรง   ในเงินเรียนฟรี  15  ปี  เช่น  

1. เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน     450  บาท 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน  500  บาท 

2. เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน     210  บาท 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน  230  บาท 

3. เงินค่าหนังสือเรียน 

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณชื้อหนังสือเรียนครบตามเงินที่ได้รับจัดสรรครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้  และได้ลงระบบจัดชื้อจัดจ้าง GSP 

4. เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมได้ประชุมจัดสรรงบประมาณ  เช่น  ค่ากิจกรรมลูกเสือ  ค่ากิจกรรม

นักศึกษาวิชาทหาร  ค่ากิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ค่ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์        ค่า

อินเตอร์เน็ต  ค่าทัศนศึกษา  ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 

ในภาคเรียนที่  1/2563  ทางโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  ได้อนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต  28  เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาจำนวน  300  บาท  (เก็บเงินทุกภาคเรียนปีละ  2  ครั้ง )   ใน  

1  ปีการศึกษามี  2  ภาคเรียน 

ปีการศึกษา  2563  นี้  ทางโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  ได้เข้าโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน กับ

บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์  (ประเทศไทย)  จำกัด  โครงการโรงเรียนห่วงใย  ระยะเวลา  1  ปี  อัตราค่าเบี้ย

ประกันคนละ  200  บาทต่อปี   

 



 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
บุคลากร 

1. นายสมศักดิ์ บุญมา  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นายถิรวรรษวริทธิ์ ชิณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่งานบุคคล   
3. นางสาวธุมา บัวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่งานบคุคล 
4. นางสาวสุนิสา ศรีโสดา ธุรการ   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรยีน  
2 นายถิรวรรษวริทธิ์   ชิณวงษ์ ครูชำนาญการพเิศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
3 นางวิรัลพัชร   เลิศจริาพัฒน ์ ครูชำนาญการพเิศษ คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวธุมา   บัวจันทร ์ ครูชำนาญการพเิศษ ภาษาต่างประเทศ 
5 นางสาวสินทวี  บุญสมศร ี ครูชำนาญการพเิศษ การงานอาชีพ 
6 นายสมศักดิ์  บุญมา ครูชำนาญการพเิศษ คณิตศาสตร์ 
7 นางนภิา   จันทร์ละออ ครูชำนาญการพเิศษ สังคมศึกษา 
8 นางวรรณา    สาระ ครูชำนาญการพเิศษ ภาษาต่างประเทศ 
9 นางกมลพรรณ คำขันธ ์ ครูชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ 
10 ว่าท่ีร้อยเอกไพรตัน์  ทองละมุล ครูชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ 
11 นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว ครูชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ 
12 นางสุภาพ  สุทธิสน ครูชำนาญการพเิศษ คณิตศาสตร์ 
13 นางสาวนครินทร์  คำผง ครูชำนาญการพเิศษ วิทยาศาสตร์ 
14 นางศุภกร  วงศ์ใหญ ่ คร ู ศิลปะ 
15 นายอลงกรณ์  อาษา คร ู สังคมศึกษา 
16 นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย คร ู ภาษษต่างประเทศ 
17 นางณีรวรรณ์   สดีาว พนักงานราชการ ภาษาไทย 
18 นางสาวภรภัทร    มักสัน พนักงานราชการ วิทยาศาสตร์ 
19 นายอารักษ์  ภูลสวัสดิ ์ พนักงานราชการ ภาษาไทย 
20 นายจรสั   สุขตะ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 
21 นางสาวสุนสิา  ศรีโสดา ครูธุรการ - 
22 นางสาวสุธิตา  สุคะตะ นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู การงานอาชีพ  
23 นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกุล นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู คณิตศาสตร์ 
24 นายประพัฒน์  หันแถลง ช่างไม้  ช้ัน 4 ลูกจ้างประจำ  



 
 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง   ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
นางกมลพรรณ คำขันธ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสินทวี บุญสมศรี   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายสมศักดิ์ บุญมา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวนครินทร์ คำผง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรูปเล่ม 
1. นางสาวสินทวี บุญสมศรี  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์ ทองละมุล ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ   
3. นางณรีวรรณ์ สีดาว   พนักงานราชการ  กรรมการ  
4. นายอารักษ์ ภูลสวัสดิ ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
5. นายจรัส สุขตะ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ   
6. นายประพัฒน์ หันแถลง  ช่างสี ชั้น 4  กรรมการ 
7. นางสาววารินทร์ อ่อมแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุธิตา สุคะตะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


